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A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS EZEK KERESZ TÉNY 
MEGOLDÁSI LEHET ŐSÉGEI 

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés  

A továbbképzési program alapítási engedélyének száma: A 82/243/2012 

Adatszolgáltatási nyilvántartási száma: D/1493/2012 

A képzés időpontja: 2015. 09 07-09. 

Elégedettségmérés eredményei: 
I. Számszerűsített eredmények: (átlagok az iskolai ötfokú skálán értelmezettek)  

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitőzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?  4,89 

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?    4,39 

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?    4,88 

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?    4,94 

5. Teljesíthetik voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?     4,56 

6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?      5,00 

7. Hogyan ítélték meg a résztvevők az trénerek munkáját, szaktudását?    5,00 

8. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek,  
eszközök segédletek, kötelező irodalom?        5,00 

9. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?      4,72 

II. Szöveges visszajelzések: 

Egyes részekről már hallottam korábban, de ebben a megvilágításban és összefüggéseiben így 
komplex egész volt. 

Sok ötletet kaptam a mindennapi gyakorlathoz. 

Jó volt a sok játék, gyakorlati példa, kipróbálási lehetőség. 

A trénerek kiváló szakemberek, nagy tudással, jó humorral, jó volt az együttműködés, összhang 
közöttük. 

Nagyon jó volt a sok jó játék, amelyeket a gyerekekkel is fogunk tudni 
játszani. Köszönöm, hogy megismerhettem az atyákat, akik nagyon 
jó kedélyűek, barátságosak és felkészültek.  
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Bizonyos ismeretekkel már rendelkeztem a témában, de most sok újat kaptam, jobban átlátom. 

Még sok ilyen tanfolyamot szeretnék! 

A trénerekkel nagyszerű volt együtt dolgozni, sokat tanultunk tőlük. 

Még sok ilyen jó hangulatú, eredményes képzést szeretnék itt, a KPSZTI-ben. Nagyon jó érzés 
volt, hogy a hitünkbe is beilleszthető mindez.  

Jó lett volna a szituációkat a módszerek váltogatásával tovább gyakorolni! 

Olvastam már a témában könyvet, de gyakorlat nélkül kevés volt eddig. 

Olyan dolgokat tanultunk, amit jó lenne mindenkinek ismerni, hogy kevesebb feszültség legyen 
a világban és békés megoldásokat találjunk. 

A képzés mindenben tökéletesen megfelelt az elvárásaimnak. 

Néhány módszerről már hallottam, de egészen más volt itt megtanulni és kellően begyakorolni. 

Nehéz teljesíteni a képzést az időbeosztás miatt. 

Nagyon-nagyon jól éreztem magam, rengeteg hasznos dolgot tanultam és remélem, hogy ezeket 
mind hasznosítani is tudom a munkám során és a magánéletemben is. Mindenkinek csak ajánlani 
tudom a képzést és hálás vagyok András atyának és Zsolt atyának ezért a három napért, illetve 
mindazoknak, akik ezt lehetővé tették számunkra! 

Az előzetes elvárásaimat magasan túlszárnyalta! Többet kaptam, mint reméltem! 

Ismertem már a módszert, az előadásmód, stílus volt újszerű. 

Kedvesség, empátia, jókedv és teljes azonosulás, hitelesség áradt mindkét trénerből. 

Köszönöm a jól összeállított jegyzetet, továbbgondolásra is alkalmas. 

Mindenképp hasznosnak tartom, mert a saját gátjaimat is sikerült lerombolni 

Az oktatási módszerek sokszínűek, változatosak voltak. 

A követelmény teljesíthető, annak ellenére, hogy túlterheltek vagyunk. 

A képzés során több olyan ismeretet kaptam, amelyet munkám során és az életben is tudok 
alkalmazni. Olyan játékokat, szituációs gyakorlatokat folytattunk együtt, 
amelyet hasznosnak tartok. Az előadók személyisége segített a tananyag 
elsajátításában. 
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A szervezés megfelelő volt, bár nem túl rugalmas. 

A trénerek nagyon felkészültek voltak. 

Sokat tanultam az elhangzottakból. 

Hosszúnak találtam az este 7-ig tartó képzést, de a megfelelő játékok beiktatása átlendített a 
nehezebb pontokon. 

Nagyon köszönöm, hogy András atya és Zsolt atya olyan légkört teremtett, amelyben egy 
pillanatig nem okozott gondot az őszinte megnyilvánulás a többiek előtt. Nagy élmény volt, hogy 
ilyen rövid idő alatt a csoportunkból közösség alakult.  

Ha több napos lenne a képzés és naponta 4-5 óra lenne, akkor több idő lenne az átgondolásra. 

Zsolt és András atya személye, kisugárzása és felkészültsége óriási hatással volt rám. Sokat 
vártam ettől a tanfolyamtól és a többszörösét kaptam. A szorongások már az első napon eltűntek, 
egyre nyíltabb, őszintébb lettem. Jó hangulatban, fáradtan, de rengeteg ismerettel és jó érzéssel 
megyek vissza az iskolámba. Köszönöm szépen! 

 

 

 


